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Beskrivelse af sikring af internationalisering i uddannelserne  

 

Internationalt studiemiljø 

Fakultetet udbyder to engelsksprogede kandidatuddannelser. Fakultetets udenlandske forskere og 

studerende er med til at skabe et internationalt forsknings- og studiemiljø. Fakultetets arbejde med at 

fastholde og yderligere udvikle et internationalt forsknings- og studiemiljø sikres gennem 

monitorering af målene i fakultetets udviklingsplan. 

 

Udenlandske forskere 

For at sikre internationaliseringen af forsknings- og studiemiljøet arbejder fakultetet målrettet mod at 

tiltrække flere udenlandske forskere og undervisere, som opholder sig på fakultetets afdelinger og 

centre i kortere eller længere tid. Dette sker blandt andet ved at indgå flere bilaterale aftaler med 

førende udenlandske fakulteter. Samarbejdsaftaler styrker også de ansattes muligheder for kortere og 

længere gæsteophold på universiteter i udlandet, herunder de ph.d.-studerendes muligheder for 

ophold i udlandet. Fakultetet opslår stillinger internationalt og arbejder på at tiltrække udenlandske 

ph.d.-studerende. Udenlandske forskere og undervisere afholder gæsteforelæsninger og individuelle 

vejledningsforløb, der sikrer interaktion med fakultetets studerende.  

 

Indrejsende studerende 

Fakultetet optager internationale udvekslings- og gæstestuderende samt internationale full-degree 

studerende på de to engelsksprogede kandidatuddannelser – The Religious Roots of Europe og MA in 

African Studies. Fakultetet har arbejdet målrettet på udbuddet af engelsksprogede kurser og 

uddannelser samt på at sikre tilgængelighed af engelsksproget undervisningsmateriale og 

studieordninger. Tillige er udarbejdet en engelsksproget hjemmeside til de internationale uddannelser 

med informationer til internationale udvekslings- og gæstestuderende. Der arbejdes med at sikre 

engelsksproget kommunikation og informationsmateriale. Dette materiale kvalitetssikres forud for 

semesterstart to gange årligt af fakultetets internationale koordinator. Fakultetet arbejder, jf. 

udviklingsplanen, på, at hele Uddannelsesadministrationen bliver tosproget, og at TAP-personalet 

opkvalificeres med henblik på betjening af internationale studerende. Engelsk som 

undervisningssprog styrkes bl.a. gennem engelskcertificering af undervisere. 

 

Udenlandske studerendes ophold understøttes bl.a. af en mentorordning, hvor de bliver koblet 

sammen med en dansk studerende fra deres studieretning. Mentoren har til opgave at sørge for den 

udenlandske studerendes integration i studiemiljøet. Fakultetets internationale koordinator 

administrerer mentorordningen. Fakultetets engelsksprogede kurser og sommerkurser udbydes også 

til fakultetets danske studerende for at understøtte interaktionen mellem danske og udenlandske 

studerende. Studieleder, studienævnsformænd og studienævn sikrer det fornødne udbud af kurser på 

engelsk.  

 

Udrejsende studerende 

Alle fakultetets studerende er via studieordningerne sikret mulighed for udlandsophold. Information 

til fakultetets danske og udenlandske full-degree studerende om udlandsophold er tilgængeligt på 

uddannelsessiderne på KUnet. Et udlandsophold kan have form af studieophold, feltstudium eller 

projektorientret forløb. Information til udrejsende studerende kvalitetssikres af fakultetets 

internationale koordinator forud for semesterstart to gange årligt. Der afholdes to årlige 

informationsmøder om udlandsophold, og fakultetets internationale koordinator afholder individuel 

vejledning om udlandsophold i samarbejde med studenterstudie- og karrierevejlederne.  
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Fakultetet har en række internationale samarbejdsaftaler for at forbedre de studerendes mulighed for 

udlandsophold. Fakultetet udbyder tillige studieture til udlandet, som også omfatter samarbejde med 

udenlandske universiteter. Mulighederne for feltarbejde og projektorienterede forløb i udlandet sikres 

bl.a. gennem styrkelse af adgangen til forhåndsgodkendelse af merit for ophold i udlandet. Fakultetet 

oplyser om de støttemuligheder, der er for udrejsende studerede, især udlandsstipendieordningen. 

Fakultetets studieleder har i samarbejde med fakultetets internationale koordinator ansvar for 

initiativer rettet mod udrejsende studerende. 

 

Information til studerende om udlandsophold monitoreres af fakultetets internationale koordinator og 

indgår i fakultetets Internationaliseringsrapport. Der afrapporteres årligt til dekanen, studieleder og 

studiechef. Studienævnene drøfter Internationaliseringsrapporten.  

 


